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Utdragsbestyrkande

Sammanträdesprotokoll Jävsnämnden 
2022-12-02 kl. 13:30-14:00  Sessionssalen 

§§ 17-23 

Beslutande 
Torgny Hedlund (KD) ordförande, Lena Alteg (M) 

Tjänstgörande ersättare 
Christina Forsling (SD)  

Tjänstepersoner 
Jenny Beckman, förvaltningschef 
Sofie Thorsell, kommunsekreterare 
Ninni Hellqvist, bygglovshandläggare § 17 
Maria Fredriksson, praktikant 

Justering 
Utses att justera: Christina Forsling (SD) 

Justeringens tid:  2022-12-02 

Torgny Hedlund (KD), ordförande Sofie Thorsell, sekreterare

Christina Forsling (SD), justerare 
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Anslag/bevis 
Protokollet tillkännages genom anslag: 2022-12-02 – 2022-12-26 

Nämnd/styrelse: Jävsnämnden 

Sammanträdesdatum: 2022-12-02 

Protokollet förvaras: Stadshuset, Tidaholm 

Sofie Thorsell  
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§ 17 Beslut om åtgärdsföreläggande med vite 
avseende fastighet Ön 1 
JVN 2022/25 

Lena Alteg (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. 

Jävsnämndens beslut 
• Jävsnämnden beslutar att:  

o Med stöd av 11 kap. 19 § plan- och bygglagen (2010:900) föreläggs 
Samhällsbyggnadsnämnden Tidaholms Kommun (212000-1736), att inom 6 
månader efter delgivet beslut, beställt och monterat godkända fönster.  

o Fönster ska vara utförda enligt utlåtande av sakkunnig bebyggelseantikvarie daterat 
2022-11-24.  

o Föreläggandet förenas med ett vite om 300 000 kr ifall åtgärderna inte har utförts 
inom ovan angiven tid. 

Lagstöd  
Gällande lag: plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Föreläggandet förenas med ett vite enligt 11 
kap. 37 § PBL. Byggnadsverket uppfyller inte kraven på underhåll och varsamhet, enligt 8 kap. 14 § 
PBL. 

Ärendet  
Ärendet gäller tre fönster på andra våningen på Tidaholms Museum.  

Till grund ligger den antikvariska rapporten gjord av PE Teknik och Arkitektur som är daterad 
2020-02-10.  

Vid det tekniska samrådet som hölls den 2020-10-22 informerades dåvarande projektledare och 
kontrollansvarig om att vid ett eventuellt byte av fönster ska dessa tillverkas av tätvuxen kärnfuru 
och målas med linoljefärg.  

Vid ett tillsynsbesök den 2021-05-28 upptäcktes att man bytt ut fönstren till aluminiumbeklädda. 
Fastighetsägaren informerades då om att jävsnämnden inte godtar dessa utan att de ska bytas ut 
till kärnfuru och målas med linoljefärg.  

I det interimistiska slutbeskedet daterat 2022-08-04 framgår att fönster på övervåning ska bytas 
för att erhålla ett slutbesked. 

Bedömning  
Samhällsbyggnadsnämnden har ej följt villkoret för bygglovet och det som framkom på det 
tekniska samrådet. För att erhålla ett slutbesked krävs att fönstren är utbytta. 
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Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår jävsnämnden besluta att:  

o Med stöd av 11 kap. 19 § plan- och bygglagen (2010:900) föreläggs 
Samhällsbyggnadsnämnden Tidaholms Kommun (212000-1736), att inom 6 
månader efter delgivet beslut, beställt och monterat godkända fönster.  

o Fönster ska vara utförda enligt utlåtande av sakkunnig bebyggelseantikvarie daterat 
2022-11-24.  

o Föreläggandet förenas med ett vite om 300 000 kr ifall åtgärderna inte har utförts 
inom ovan angiven tid. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Åtgärdsföreläggande med vite”, bygglovshandläggare Ninni Hellqvist, 

2022-11-24. 
 Signerad tekniskt samråd daterat 2020-10-22.  
 Utlåtande sakkunnig bebyggelseantikvarie.  
 Rapport plåtklädd tillbyggnad Tidaholms museum 2020-02-10.  
 Slutbesked Jävsnämnden (interimistiskt). 

Kommunicering 
Enligt Förvaltningslagen (2017:900) 25 § ska en myndighet innan de fattar ett beslut i ett ärende, 
om det inte är uppenbart obehövligt, underrätta den som är part om allt material av betydelse för 
beslutet och ge parten tillfälle att inom en bestämd tid yttra sig över materialet.  
 
Ett eventuellt yttrande ska vara nämnden tillhanda senast 2022-12-01. 

Upplysningar 
Beslutet delges fastighetsägaren.  

Enligt plan- och bygglagen 11 kap. 40 § ska den myndighet som beslutar om ett föreläggande 
genast skicka sitt beslut till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistrets 
inskrivningsdel.  

Hur man överklagar se bilaga. 

Bilagor  
Hur man överklagar  
Signerad tekniskt samråd.pdf  
Utlåtande av sakkunning bebyggleseantikvarie  
Rapport plåtklädd tillbyggnad Tidaholms museum 2020-02-10.pdf  
Slutbesked Jävsnämnden Bygglovshandläggare, : 5.3.10(interimistiskt) 
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§ 18 Beslut om uppföljning av framtagna åtgärder 
för år 2021-2022 och uppföljning av jävsnämndens 
arbete med intern kontroll under år 2021-2022 
JVN 2022/27 

Jävsnämndens beslut 
• Jävsnämnden beslutar att: 

o godkänna uppföljningen av framtagna åtgärder för år 2021/2022. 
o godkänna uppföljningen av jävsnämndens arbete med intern kontroll under år 

2021/2022. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Jävsförvaltningen har sammanställt en rapport som innehåller a) en uppföljning av åtgärder enligt 
kommunstyrelsens plan för intern kontroll och b) en uppföljning av kommunstyrelsens arbete med 
intern kontroll för 2021/2022. 

Uppföljningen av jävsnämndens arbete med intern kontroll är baserad på ett frågeformulär som 
besvarats av förvaltningschefen. 

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår jävsnämnden besluta att: 

o godkänna uppföljningen av framtagna åtgärder för år 2021/2022. 
o godkänna uppföljningen av jävsnämndens arbete med intern kontroll under år 

2021/2022. 
 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om uppföljning av framtagna åtgärder för år 2021-2022 och 

uppföljning av jävsnämndens arbete med inter kontroll under år 2021-2022”, 
förvaltningschef Jenny Beckman, 2022-11-16. 

 Rapport ”Uppföljning av åtgärder och jävsnämndens arbete med intern kontroll  
2021–2022”. 

Sändlista 
Kommunrevisionen 
Kommunstyrelsen 
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§ 19 Beslut om antagande av intern kontrollplan för 
jävsnämnden för år 2022/2023 
JVN 2022/26 

Jävsnämndens beslut 
• Jävsnämnden beslutar att anta upprättat förslag till intern kontrollplan för år 2022/2023. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt kommunallagen, kommunens reglemente för intern kontroll samt riktlinjen för intern 
kontroll ska nämnden, i detta fall jävsnämnden, se till att den interna kontrollen är tillräcklig och 
att verksamheten bedrivs på ett tillfredsställande sätt.  

Jävsnämndens interna kontrollplan utgår ifrån de riskanalyser som utförts av jävsförvaltningen. De 
risker som bedöms ha ett högre riskvärde (8–16) ingår i förslaget till intern kontrollplan. Planen 
anger hur varje risk ska kontrolleras samt vilka förebyggande åtgärder som ska utföras för att 
minska sannolikheten att risken realiseras.  

Uppföljningen av utförda kontroller kommer att redovisas för jävsnämnden i mars 2023. 

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår jävsnämnden besluta att anta upprättat förslag till intern 

kontrollplan för år 2022/2023. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om antagande av intern kontrollplan för jävsnämnden år 

2022/2023”, förvaltningschef Jenny Beckman, 2022-11-16. 
 Förslag till intern kontrollplan för jävsnämnden år 2022/2023. 

Sändlista 
Kommunstyrelsen 
Kommunrevisionen 
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§ 20 Beslut om dataskyddsombud för jävsnämnden 
JVN 2022/24 

Jävsnämndens beslut 
• Jävsnämnden beslutar att:  

o entlediga Elinor Stenberg som dataskyddsombud för jävsnämnden 
o utse Mats Herling till dataskyddsombud för jävsnämnden 

Sammanfattning av ärendet 
Jävsnämnden är personuppgiftsansvarig för de register och andra behandlingar av personuppgifter 
som sker i nämndens verksamhet. Enligt dataskyddsförordningen, EU 2016/679, är jävsnämnden 
därmed skyldig att ha ett dataskyddsombud.  

Tidaholms kommun har haft ett samverkansavtal om informationssäkerhetssamordnare/ 
dataskyddsombud med Falköpings kommun. Det är dock inte längre aktuellt att samverka om 
tjänsten dataskyddsombud.  

Det kan eventuellt bli aktuellt med samverkan om dataskyddsombud med andra kommuner i 
Skaraborg längre fram. Tidigare dataskyddsombud är numera anställd som kommunjurist i 
kommunen och har tillfälligtvis, innan lösningen är på plats, fungerat som dataskyddsombud. Detta 
är dock inte lämpligt i ett längre perspektiv, dels har kansliet inte resurser till det, dels ska 
dataskyddsombudet vara oberoende vilket gör att det kan vara svårt att kombinera med rollen 
som kommunjurist.  

I avvaktan på en eventuell ny samverkan med andra kommuner har kanslichefen genomfört en 
direktupphandling och tagit in anbud från tre externa företag som erbjuder tjänsten 
dataskyddsombud. Avtal har därefter ingåtts med företaget Insatt AB i Jönköping som har 
presenterat Mats Herling för tjänsten som kommunens dataskyddsombud. 

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår jävsnämnden besluta att:  

o entlediga Elinor Stenberg som dataskyddsombud för jävsnämnden 
o utse Mats Herling till dataskyddsombud för jävsnämnden 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Beslut om dataskyddsombud jävsnämnden”, förvaltningschef Jenny 

Beckman, 2022-11-16. 

Sändlista 
Tidigare och nya dataskyddsombudet 
Kommunstyrelsen 
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§ 21 Anmälan av delegationsbeslut 
JVN 2022/3 

Jävsnämndens beslut 
• Jävsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av anmälda delegationsbeslut samt att 

lägga den till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Jävsförvaltningen anmäler delegationsbeslut som har fattats sedan nämndens förra sammanträde. 

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår jävsnämnden besluta att godkänna redovisningen av anmälda 

delegationsbeslut samt att lägga den till handlingarna. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Anmälan av delegationsbeslut”, kommunsekreterare Sofie Thorsell, 

2022-11-24. 
 Delegationsbeslut fattade av förvaltningschef, 2022-11-24. 
 Sammanställning över delegationsbeslut fattade för jävsnämnden - bygg, 2022-11-22. 
 Sammanställning över delegationsbeslut fattade för jävsnämnden - miljö, 2022-11-22. 
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§ 22 Rapporter och inkomna skrivelser 
JVN 2022/5 

Jävsnämndens beslut 
• Jävsnämnden beslutar att lägga anmälda rapporter till handlingarna. 

Sammanfattning av ärendet 
Rapporter och inkomna skrivelser som inte föranleder särskilda beslut, inkomna under tiden 
2022-08-25 - 2022-11-24. 

JVN 2022/20 Beslut KS 2022-09-07 
Beslut om revidering av dokument- och informationshanteringsplan 

JVN 2022/22 Beslut KS 2022-10-12 
Beslut om delårsrapport för Tidaholms kommun avseende januari – 
augusti år 2022 

JVN 2022/23 Beslut KS 2022-10-12 
Beslut om dataskyddsombud för kommunstyrelsen 

 

Förslag till beslut 
- Förvaltningen föreslår jävsnämnden besluta att lägga anmälda rapporter till handlingarna. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse ”Rapportlista jävsnämnden 2022-12-02”, registrator Marie Anebreid, 

2022-09-19. 
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§ 23 Information från ordförande och 
förvaltningschef 
JVN 2022/2 

Jävsnämndens beslut 
• Jävsnämnden beslutar att lämna punkten.  

Sammanfattning av ärendet 
Ordförande konstaterar att det inte finns något att informera om. 

Förslag till beslut 
- Ordföranden föreslår jävsnämnden besluta att lämna punkten.  

Beslutsunderlag 
 - 
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